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Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 21-én,  

          du. 13,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Szociális Szolgáltató Központ Konferencia terme 

 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Szél Miklós, Hadobás 

Sándor, Vaszily Csaba, Szögedi Szabolcs képviselő- testületi tagok, összesen 6 fő. 

Bartháné Béres Zsuzsanna képviselő-testületi tag távolmaradását előre jelezte. 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

            Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  

                  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

                  Szabóné Dobi Andrea Szoc.Szolg.Kp. vezető 

                  Sebestyén Mónika mb. óvodavezető 

                  Papp Andrea mb.múzeum igazgató 

                  Takács Lászlóné Gazd.Pü-i Osztályvezető 

                  Papp András Városüzemeltető Nonprofit Kft. vezető                     

                        

   

Szobota Lajos polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön üdvözölte a 

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 6 fő megjelent, 

így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a testületi ülés napirendi pontjára, 

melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

Napirend előtt: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 

 

1) Javaslat a Rudabánya Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének 

megalkotására 

 

   Előadó: Szobota Lajos 

          polgármester 

 

2) Javaslat a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének 

elfogadására 

 

  Előadó: Papp András 

          ügyvezető  

 

3) Indítványok, javaslatok, tájékoztatók        



Napirend előtt: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy a decemberi testületi ülésen elfogadta a képviselő-

testület a Helyi Esélyegyenlőségi programot, valamint döntött a Sajó-Bódva Völgye Módosított 

Társulási Megállapodás elfogadásáról.  

A képviselő-testület határozatot hozott a szemétszállítás közszolgáltatási díj beszedésével 

kapcsolatos állásfoglalásról.  

Döntött a képviselő-testület 15 millió Ft likvid hitel felvételéről, valamint a 2014 évi belső 

ellenőrzési terv meghatározásáról.  

Elfogadásra került a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről együttes 

ülés keretében döntöttek a társult önkormányzatok.  

Elfogadásra került a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival szemben támasztott 

hivatásetikai alapelv, és etikai eljárási szabály. 

 

A január 31-én tartott testületi ülésen a 2014. évi költségvetés elfogadását elnapolták. 

Elfogadásra került a 2013. évi belső ellenőrzési jelentés.  

Döntött a képviselő-testület arról, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

megállapodást módosítja. Elfogadásra került a Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.  

A képviselő-testület tudomásul vette a Gvadányi J. Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház 

működéséről szóló beszámolót, valamint szintén tudomásul vette a Bányászattörténeti Múzeum 

működéséről szóló beszámolót.  

Elfogadta a képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi munkatervét, valamint hozzájárul a 

Bóbita Óvoda nyári zárva tartásához. A zárva tartás időpontja 2014. július 28-tól augusztus 15-ig 

tart.  

 

Tájékoztatást adott arról, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatban nagyon sok egyeztetést 

folytattak az elmúlt időszakban, egyenlőre még nincs megállapodás abban, hogy a szállítás díját 

ki és milyen módon szedi be. Az garantált, hogy a hulladékszállítást biztosítani kell, ezt a 

Katasztrófavédelem és a Kormányhivatal is megerősítette. 

 

Az éves Start program egyeztetésével kapcsolatban elmondta, hogy a közfoglalkoztatásra tavaly 

októberben beadták a programot. Ezt teljes mértékben át kellett dolgozni, új feladatok ellátására 

kellett költségvetést kidolgozni.  

 

Megtörtént a Szociális Szolgáltató Központnak a Mag Zrt. által végzett beruházási ellenőrzése. 

Tájékoztat mindenkit, hogy kisebb hiányosságoktól eltekintve a beruházás költségvetését az 

ellenőrök elfogadták.  

 

Felkéri Papp Andrást a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját, 

tanácskozási joggal meghívottat, hogy a folyamatban lévő és befejezett munkákról adjon bővebb 

tájékoztatást a jelen lévőknek és a lakosságnak. 

 

Papp András ügyvezető igazgató, tanácskozási joggal meghívott : megköszöni a szót és 

elmondja, hogy a 2013-as évet egy sikeres évnek értékeli. 



A Start program több pillérből állt. 170 fővel kezdtek március 11-én, majd a későbbiekben még 

10 fővel kibővültek.  

A betonüzem beindítása volt az első feladatuk. A meglévő eszközökhöz vásároltak még 

különböző munkaeszközöket és sablonokat is terveztek. Az Arany János orvosi rendelő felé lévő 

járdát bemutató jelleggel kirakták az általuk készített térkövekkel.  

A József A utca, valamint a Rákóczi F utca és Zöldfa utca közötti szakasz árokburkolása  

megtörtént. Hasonló munkálatokat végeztek a Rózsavölgy utca alsó szakaszán. Az Ady E utca és 

Dózsa György utca találkozásánál mederburkolást végeztek. Jelentős munka volt a Vásár utca 

árokburkolása, kövezése és hengerlése.  

Ezeken a munkálatokon kívül természetesen végezték a fő tevékenységüket is, az ún 

városgondnoksági feladatokat. Itt elsősorban a fűnyírásra, ároktisztításra, medertisztításra gondol. 

A start munkás dolgozók különböző bútorokat is gyártottak a rendelkezésre álló műhelyben, a 

szálló hőszigetelése, színezése elkészült. Elkészült a Piactér kerítése és a hozzá tartozó 

buszmegálló is.  

Jelentős és régóta elhúzódó problémát jelentett a bányavíz megjelenése a körforgalomban. Ezt a 

problémát sikerült az önkormányzat támogatásával megoldaniuk. 

Gondot jelentenek a közös szemetes konténerek is. Ezeknek az alját már sikerült leburkolniuk.  

A telephelyükön megépítettek egy tároló csarnokot, ahol a gépeknek és különböző anyagoknak, 

eszközöknek a tárolását végzik. Ez egy 240 m2-es, fedett területet jelent.    

 

Elindult a téli Start munka és az oktatási program. Decembertől 70 fő jár oktatásra. Áprilisban ők 

is csatlakoznak a közfoglalkoztatásban dolgozókhoz.  

 

2014. évre négy különböző Start munkát terveztek be 220 fővel. 

Elmondta, hogy 2014-ben nem támogatja a Start munka az árokburkolásokat, járdaépítéseket 

csak az ún. értékteremtő beruházásokat.  

Az első lépcsője a mezőgazdasági program, amelynek a keretében főleg zöldségtermesztéssel 

fognak foglalkozni szabadban és fóliasátorban egyaránt.  

Szeretnék az évben magvalósítani a művelődési Ház tetőszerkezetének a felújítását.  

A következő betervezett munka a Központi tér kialakítása az elkészült látványtervnek 

megfelelően. A volt „Sörkert” területén egy központi étterem és konyha kialakítása is 

megkezdődne.  

Reméli, hogy az idén is sikerül olyan szép virágokat venni az oszlopokra, mint az elmúlt évben és 

törekedni fognak minél több zöld terület kialakítására, parkosításokra.  

 

Szobota Lajos polgármester: megkérdezi, hogy napirendi pontok tárgyalása előtt van-e még 

valakinek kérdése vagy hozzászólása az elmondottakkal kapcsolatban.  

 

Szél Miklós Képviselő-testületi tag: a közfoglalkoztatottak oktatásával kapcsolatban elmondta, 

hogy az országos elégedetlenségek ellenére pozitív eredményekről tud beszámolni. A 

Rudabányán oktatásban részt vevők problémamentesen és eredményesen végzik a feladatukat.  

         

1) Első napirendi pont tárgya: Javaslat a Rudabánya Város Önkormányzatának 2014. 

évi költségvetésének megalkotására 

 

Előadó: Szobota Lajos 

        polgármester 



 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy a költségvetés tárgyalását már az előző testületi-

ülésen megkezdték, de az elnapolásra került.  

Bizottsági ülés keretében a költségvetés hosszasan megtárgyalásra került. Elmondta, hogy az 

észrevételeket, amelyek felmerültek a Bizottsági ülésen igyekeztek kijavítani, így az átvezetés 

során a főösszegek megváltoztak. 

Javasolja, hogy a költségvetési rendeletünknek a 6. §-át 5) ponttal egészítsük ki, mely a 

következőket tartalmazná: 

- a költségvetési szervek az éves előirányzat felhasználásakor időarányosan kötelesek szem 

előtt tartani az intézményeknél betervezett forráshiányt.  

 

Szintén problémát jelentett, hogy a Viziközmű Társulás 22 millió forintja átadásra került az 

Önkormányzat felé, úgy érződött, mintha ezt az összeget működésre szeretnék folytatni.    

A jelenlegi módosításban felhalmozási célú tartalékként szerepel. 

 

Ezek után átadja a szót Hadobás Sándor képviselő testületi tagnak, a Pénzügyi és Szociális 

Bizottság elnökének. 

 

Hadobás Sándor képviselő testületi tag, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, 

hogy a Bizottság hosszasan megtárgyalta a költségvetést és a polgármester úr által elmondott 

változtatásokkal javasolja elfogadásra.  

 

A közmunkások oktatásával kapcsolatban elmondta, hogy pozitívum, hogy rendben zajlik az 

oktatás, de nekik nehézséget jelent az, hogy a semmiből kell előteremteniük a működési 

költségeket. Március végéig tart az oktatás, a bérleti díjhoz legkorábban május végén jut hozzá a 

Művelődési Ház.  

 

Szobota Lajos polgármester: megkérdezi, hogy a költségvetési rendelettel kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése? 

 

Vaszily Csaba képviselő-testületi tag: elmondta, hogy a költségvetésben szívesen látná a 

Rudabányai Rozmaring Asszonykórus célzott támogatását. Az asszonykórus nagyon szépen 

szerepel a különböző rendezvényeken és a településünk hírnevét gazdagítja.  

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy az asszonykórus a Művelődési Házon belül 

működik, mint szakkör. Úgy érzi, hogy a lehetőségekhez mérten eddig is minden támogatást 

megkaptak, számukra a költségvetésben külön célzott támogatást nem tudnak biztosítani mint 

ahogy a többi szakkörnek, csoportnak sem. 

 

Szögedi Szabolcs képviselő-testületi tag: véleménye az, hogy a 2013-as év egy referencia és 

bázisévnek tekinthető olyan szempontból, hogy az önkormányzatok részére a kormányzat 

biztosított egy szerkezeti átalakítási forrást. Ez azért lett létrehozva, hogy az átalakítások során 

felmerülő plusz költségeket abból fogják finanszírozni.  

A legutóbbi költségvetésből kiderült, hogy egy nagy hitelállományt és egy költségvetési hiányt 

görgetünk egész évben magunk előtt.  

Megkérdezi, hogy az utolsó negyedévben vettünk-e igénybe a szerkezetátalakítási tartalékból 

valamennyi összeget? 



Arra is szeretne választ kapni, hogy a hatalmas hitelt hogyan tudták lefaragni úgy, hogy még 

maradt is némi tartalék. 

 

Szobota Lajos polgármester: válaszolt a kérdésre és elmondta, hogy ez a hatalmas 

hitelállomány valójában nem létező hitel. Összesen 15 millió forintról volt szó amit dec. 30-án 

visszafizettek. Azért, hogy a 2014-es évet tudják kezdeni úgy döntött a képviselő-testület, hogy a 

hitelt újítsák meg, amely január 2-val meg is történt.    

                                                                                                                                                                                                                                                     

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, tanácskozási joggal meghívott:  elmondta, hogy 

szerkezetátalakítási tartalékot Rudabánya is kapott. Ezt nem igényelni kellett, hanem a 

Belügyminisztérium központilag leosztotta település szinten, hogy ki mennyi összeget kap. 

Példaként említi a gyermekétkeztetést, hogy arra kaptak valamennyi összeget, de ezzel el kellett 

számolni, és ha többet adtak, mint amennyit le tudtak fedezni akkor azt vissza kellet fizetni.  

Tehát nem külön igényelni kellett, hanem ténylegesen a feladat ellátásra odarendelték a pénzt. 

Úgy működött, hogyha megállapítottak például 3.000000 Ft-ot akkor annak az 50%-át odaadták 

augusztus 1-ig, a fennmaradt 25-25%-ot összegét pedig szeptember 10-ig, másodszor novemberig 

utalták. Így sikerült év végére ezt a hiányösszeget lecsökkenteni a költségvetésünkben. A 

település kapott még önhiki támogatást is. 

 

Takács Lászlóné Pénzügyi Osztályvezető, tanácskozási joggal meghívott elmondta, hogy 

Szögedi Szabolcs képviselő-testületi tag majd a zárszámadásnál fog tudni pontos választ kapni a 

felvetett kérdésre.  

 

Szél Miklós Képviselő-testületi tag: elmondta, hogy szeretné, ha a vizesblokk meg lenne 

csinálva a tenisz szakosztálynak is, mert ha vendég csapatok érkeznek hozzánk tiszta és rendes 

mellékhelységek, zuhanyzók várják a versenyzőket.  

 

Szobota Lajos polgármester: kéri a képviselő-testületet, hogy a stabilitási törvény alapján  

elvégzett, fizetési kötelezettség megállapításáról szóló határozatot szükséges elfogadni mely 3 

évre irányul.   

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                             15/2014.(II.21.) határozata   

                               az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 

                                 eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására          

 

                                 Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját 



                              bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 

                              eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a  

                              mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1 melléklet) változatlan 

                              formában jóváhagyja. 

 

                              Határidő: azonnal 

                              Felelős: polgármester      

 

Az előterjesztést és a határozati javaslat teljes szövegét a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza 

 

Szobota Lajos polgármester: a költségvetési rendelettel kapcsolatban megkérdezi, hogy 

egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a költségvetési rendelet a 6. §-át 5) ponttal egészüljön 

ki, mely a következőket tartalmazná: 

 

5) a költségvetési szervek az éves előirányzat felhasználásakor időarányosan kötelesek szem 

előtt tartani az intézményeknél betervezett forráshiányt. 

 

Szobota Lajos polgármester: kéri, hogy a 2014. évi költségvetést a megtárgyalt 

pontosításokkal, javításokkal fogadja el a képviselő-testület. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotja a 3/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletét Rudabánya 

Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 

 

Az előterjesztést és a rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza 

 

 

2) Második napirendi pont: Javaslat a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. 

évi üzleti tervének elfogadására 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza. 

 

 

Előadó: Papp András 

            ügyvezető 

 

Szobota Lajos polgármester: az üzleti tervet írásban megkapta mindenki, a Pénzügyi és 

Szociális Bizottság megtárgyalta. Átadja a szót Hadobás Sándor elnöknek. 



 

Hadobás Sándor képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke:elmondta, 

hogy a Bizottság megtárgyalta a Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervét. Az elhangzott 

kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja azt.  

 

Papp András ügyvezető, tanácskozási joggal meghívott:elmondta, hogy 2014. évre a fő 

célkitűzésük egy eredményes gazdálkodás. Három feladatköre van a Kft-nek. Az első a 

városgazdálkodás feladatainak az ellátása. A második a Start munka program irányítása, a 

harmadik pedig a vállalkozási tevékenység.  

Elmondta, hogy március hónapban indul a mezőgazdasági programjuk 40 fővel. A közétkeztetést 

betervezték 70 fővel. A Művelődési Ház tetőfelújítását betervezték május 1-től december 31-ig 

60 fővel. A Központi Tér kialakítását május 1-től december 31-ig tervezték. 

 

Szobota Lajos polgármester megkérdezi, hogy van -e kérdés az elmondottakkal kapcsolatban? 

 

Veres Lajos alpolgármester: véleménye az, hogy a városgazdálkodás tevékenységnél nem lehet 

tudni pontosan, hogy a számadatok mit foglalnak magukba. Szeretett volna részletesebb 

kimutatást kapni a leírt számadatokra. Számszakilag rendben van az elkészített anyag csak 

számára nem egyértelmű. 

Megkérdezi azt is, hogy az év elején készült leltárban felvett eszközökkel kapcsolatban mit tud 

elmondani az ügyvezető úr? 

 

Papp András ügyvezető, tanácskozási joggal meghívott:a számszaki részletezéssel 

kapcsolatban elmondta, hogy bizonyos tevékenységeket részletesen le kellene írni. Gondol itt 

elsősorban a zöld területek nagyságára és gondozására. Sok olyan feladatot is ellátnak amely nem 

az ő feladatuk lenne. Véleménye az, hogy a közterületeket pontosan fel kell mérni. A legtöbb 

városban az ilyen jellegű feladatokat, felmérést különböző szervezetek végzi el éppen azért, hogy 

a települési képviselő ne ütközzön a lakosság érdekeivel. Ami viszont jogilag nem tiszta az a 

hivatalnak a dolga felméri és rendbe tenni. Véleménye, hogy a közterületek bérleti jogát adják-

veszik Rudabányán. 

 

Veres Lajos alpolgármester:azt szeretné látni a kimutatásban, hogy pl a Kft 1m2 területet 

konkrétan mennyi összegért nyír le, vagy 1 m2 térkő gyártása mennyi pénzbe kerül. Így tudnának 

kalkulálni, hogy mennyibe kerülnének a munkálatok a jövőben.  

 

Papp András ügyvezető, tanácskozási joggal meghívott:ígéretet tesz arra, hogy a kért 

kimutatást elkészíti.  

A leltárral kapcsolatban elmondta, hogy a 2013-as évben is történtek eltulajdonítások a 

műhelyben. Ezt igyekeznek kiküszöbölni, de nem egyszerű a helyzetük.  

Eltulajdonítottak egy kis flexet, csiszolót és marót. A jegyzőkönyv készül róla, ismeretlen tettes 

ellen nyomoznak. Hétfőn 4 kamerát szerelnek a műhelybe és akár otthonról is nyomon lehet 

követni az eseményeket. Minden nap szatyorvizsgálatot tartanak és kapust is állítanak, hogy 

megelőzzék a lopásokat.  

 

Vaszily Csaba képviselő-testületi tag:az évek óta megígért és elmarat munkákkal kapcsolatban 

érdeklődik. Gondol itt elsősorban a Temető bekerítésére, patak lefedésre, mezőgazdasági út 

befejezésére, kutyáknak telephely kialakítására stb. 



 

Papp András ügyvezető, tanácskozási joggal meghívott:elmondta, hogy a kutyákkal 

kapcsolatban először kenneleket kell építeniük, mert befogás után nem biztos, hogy rögtön 

elszállításra kerülnek. A kábító fegyverek után már érdeklődtek, ennek az ára 200.000 Ft körül 

van. Olyan alkalmazottjuk van aki fegyvertartási engedéllyel rendelkezik és a hozzá szükséges 

pszichológiai vizsgálatot is elvégezte. A kóbor kutyák főleg reggel és az esti órákban jelennek 

meg a közterületeken.  

Elmondta azt is, hogy terv szerint folytatni kell a megkezdett munkálatokat is.  

 

Szél Miklós képviselő-testületi tag: javasolja, hogy ha egy kicsi összeget is sikerül félre tenni a 

jövőben, azt tegyék félre a régen elhúzódó feladtatok megoldására. 

 

Szobota Lajos polgármester: javasolja, hogy a Kft üzleti tervét fogadják el a képviselő-testület 

és a kért kimutatást pedig az ügyvezető igazgató március 31-ig készítse el a testület számára.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.   

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal- ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot : 

 

 

                               Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

                                            16/2014.(II.21.) határozata                                                        

                                   a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 

                                       2014. évi üzleti tervének elfogadására 

 

                                  Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                  a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évi 

                                  üzleti tervét a kért hiányosságok március 31. napjáig történő 

                                  pótlásával, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal          

                                  elfogadta. 

        
 

                                 Határidő: azonnal 

                                   Felelős: polgármester  

 

 

3) Harmadik napirendi pont: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

                                                        

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy közeledik az országgyűlési választás időpontja. 



Javasolja, hogy egy hétig egy oldalban ingyenesen hirdethessenek a pártok a képújságban. Az 

időpontot maga a párt határozza meg. Amelyik pártnak további igénye van, az kifizeti a további 

díjat a hirdetésért.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot: 

 

                                  

                                      Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                 17/2014(II.21.) határozata  

                                      a politikai pártok képújságban történő hirdetéséről  

 

 

                                   Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

                                   hozzájárul ahhoz, hogy a politikai pártok egy hét időtartamra 

                                   egy oldalban, ingyenesen igénybe vegyék a képújság hirdetési 

                                   felületét. 

 

                                  Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról a képújság 

                                  üzemeltetőjét értesítse.  

 

                                    

                                   Határidő: azonnal 

                                   Felelős: polgármester  

 

  

 

 

Hadobás Sándor képviselő-testületi tag: közeleg március 15-e. Az ünnepéllyel kapcsolatban 

elmondta, hogy március 14-én pénteken 13.00 órakor lesz megtartva a Művelődési Házban és 

ezúton sok szeretettel meghívja a város lakosságát az ünnepi rendezvényre. 

 

Szobota Lajos polgármester: javasolja a Képviselő-testületnek zárt ülés elrendelését a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.  

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot: 



 



                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


